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 יום 12טיול ג'יפים לאיסלנד 

 

טיול ג'יפים מקיף באיסלנד, ארץ של נופים ירוקים, מלווים בקרחונים לבנים, פעילות 
גיאותרמית חזקה עם גייזרים, מעיינות חמים, בוץ מבעבע והתפרצויות געשיות לפרקים 

ופיים, אגמים, מפלי מים שוצפים ,פסגות הרים ס.איסלנד עשירה במרחבי טבע אינ
מושלגות ומדבריות לבה נרחבים. בנוסף למרחבים ולנופים המגוונים, לאיסלנד היסטוריה 
מרתקת של מתיישבים ויקינגים וסיפורי הסאגות האיסלנדיות המהוים מורשת תרבותית. 

וות חקלאיות וערים שפע של ציפורים ויונקים ימיים חיים באוקיינוס המקיף אותה ,לצד ח
 מודרניות ומרשימות . 

המסלול מקיף את האי ומשלב בתוכו נסיעות בדרכי עפר לאתרי טבע רחוקים ומופלאים 
 ,מסלולים רגליים ,בצד התרגעות בחיק הטבע ובמעיינות חמים . 

הצטרפו אלינו למסע מרתק בג'יפים לארץ הקרח והאש ,בה הטבע פעיל ודינאמי ועדיין לא 
 מילה האחרונה.... אמר את ה
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 סלול הטיול לאיסלנד מ

  

 הגעה לאיסלנד, רייקיאוויק    1יום 

בירת איסלנד. לאחר  (Reykjavík)נמריא מתל אביב בשעות הבוקר בטיסה ישירה לריקיאוויק 
הנחיתה העברה באוטובוס לעיר הבירה, ונערוך סיור הכרות עם אתרי העיר השונים לינה 

 בריקיאוויק. 

  

 "משולש הזהב"    2יום 

 קבלת הג'יפים בריקיאוויק ויציאה לדרך בנהיגה עצמית .נקדיש את היום לסיור באזור "משולש  

 (Pingvellir)הידוע. נתחיל את היום בביקור בפארק הלאומי ת'ינגוואליר  (Golden Triangle)הזהב" 
 נוסד בשנת אתר מורשת עולמית והאתר ההיסטורי המשמעותי ביותר באיסלנד שבו 

, שמימיו (Geysir)לספירה האלתינג, הפרלמנט הראשון בעולם. נמשיך לביקור בגייזר  930
המתפרצים לגובה כל כמה דקות הקנו את השם העולמי לתופעה זו .בהמשך נבקר במפלי גולפוס 

(Gullfoss)  מטרים, לקניון מרשים  32המכונים "מפלי הזהב", שם צונח נהר הויטי הגועש מגובה של
 בתום הביקור נסע למלוננו.  

  

 חציית האי מדרום לצפון ב"דרך קיולור" ההיסטורית   3יום 

יום זה יוקדש למסלול מרתק בחיק הטבע הפראי של מרכז איסלנד .נסיעה בדרך החוצה את רמות 
; (Kjölur)הלבה הפראיות של מרכז האי מדרום לצפון; הדרך ההררית נקראת "דרך קיולור" 

המתחילה בדרום איסלנד ליד האויקאדאלור לא רחוק ממפל גולפוס ומסתיימת בצפון ליד העיירה 
. נעצור בקווראווליר Hofsjökull -ו Langjökullבלונדהוס. הדרך עוברת בין שני קרחונים מרשימים 

(Hveravellir)מים הנובעים , אזור גיאותרמי יפיפייה וייחודי, שם נוכל נטבול במי המעיינות הח
 ישירות מן האדמה. המשך נסיעה ולינה באקוריירי. 

  

 מפלים ושמורות בצפון איסלנד  4יום 

גודפוס. המשך נסיעה בדרך הררית יפה דרך עיירת הדיג  -נתחיל את היום בנסיעה למפל האלים 
רה הוסוויק אל שמורת יוקולסה שפירושה המילולי של שמה הוא: "קניון הנהר הקרחוני". השמו

ממוקמת סביב נהר עצום היורד מקרחון וטנאיוקוטל. נסייר בשמורת הנוף הנסתרת באסבירגי 
למרגלות מצוק בזלת ענק דמוי פרסה. נמשיך לשמורת סלעי ההד, משושי בזלת מפותלים בפראות 

 ,ונסיים במפל דטיפוס שהוא המפל העוצמתי ביותר באירופה.  לינה באגם מיוואטן  

  

 טן     אגם מיווא 5יום 

אגם זה הוא אחד מאתרי הטבע המפורסמים ביותר באיסלנד. בשל מיקומו, בצל הגשם נחשב האזור 
למקום היבש ביותר באיסלנד. באגם וסביבתו לועות מדומים שנוצרו כתוצאה מהתפוצצות גזים 
כאשר לבה רותחת כיסתה את האגם, מעיינות חמים, בוץ מבעבע ורותח, מיני תצורות וולקניות, 

דקי לבה המעלים עשן ושדה לבה עצום שהתפרץ זה לא מכבר. נסייר באתרי האגם ונמשיך לשדות ס
הלבה של הר הגעש קרפלה ולדימובורגיר, שם עיצב הטבע צורות מגוונות בלבה ,מכתשים ומערות 

 קרקעיות. אחה"צ נשתכשך במימי הלגונה הכחולה הצפונית. לינה באגם מיוואטן.   -תת
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 סקייה והרמות הגבוהות קלדרה א 6יום 

במרכז האי בלב המדבר ולמרגלות הקרחון הענק והגדול ביותר באירופה ואטנאיוקול 
(Vatnajökull) מתנשא מכתש עצום שנוצר מהתמוטטות דפנותיהם של מספר לועות סמוכים של ;

. ניסע בדרכי עפר על הרמה הגבוהה של איסלנד דרך שדות לבה (Askja) הרי געש; מכתש אסקייה
שוממים ותוך חצייה של נחלים זורמים עם מי הפשרת הקרחונים. נטייל ברגל בתוך קלדרת אסקיה 
המרהיבה. הר הגעש אסקייה זרוע תלים געשיים קטנים וסלעי בזלת ובתוכו אגם גדול בצבע טורקיז. 

טי", לוע קטנטן שבתוכו אגם מי גופרית חמים .נמשיך בנסיעה בסמוך לאגם נוצר לוע נוסף, ה"וי
 מזרחה בדרך הררית יפה אל אזור אגילסטדיר, הממוקמת באזור הפיורדים המזרחיים.  

הביקור באסקייה ובויטי מותנה בתנאי מזג אויר מתאימים. באם הביקור לא יתאפשר  –* הערה 
 ,יערכו סיורים אחרים באזור מיוואטן 

  

 אגילסטדיר לעיירת הנמל הופן דרך מעבר אוקסי  והפיורדים המזרחיים  מ 7יום 

 הבקר נפנה צפונה צפונה לאחד מאתרי הקינון המלהיבים ביותר של הפאפינים .נמשיך משם  

המתחתרים בין הרים בעלי  Austfirðir)) דרומה בכביש המתפתל לאורך חופי הפיורדים המזרחיים
מדרונות תלולים ומהעתיקים באיסלנד, כביש המזמן לנו תצפיות נוף מרהיבות. נסע לאורך אגם 

המכונה "המפל  (Hengifoss) נערוך טיול רגלי למפל הנגיפוס  ((Lagarfljót Lakeלאגארפליוט 
ול שמוביל אל המפל מטרים. נלך במסל 120 -הנטוי;" השני בגובהו על האי ומתנשא לגובה של כ

. משם נעלה במעבר ((Lítlanesfossהגבוה ועובר דרך מפל נוסף וקטן יותר ,הנקרא ליטליינספוס 
 אוקסי ונרד אל הפיורדים המזרחיים של איסלנד. לינה באזור העיירה הופן 

  

 אופנועי שלג, הלגונה הקרחונית ושמורת סקאפטאפל       8יום 

עי שלג בשדות השלג האינסופיים בהר הגבוה לשם נעלה באמצעות נתחיל את היום בנסיעה באופנו
רכב בעל עבירות גבוהה. לאחר מכן נחזור לרכבים ונצא לשייט ברכב אמפיבי בלגונה הקרחונית 
יוקולסארלון בין גושי הקרח הענקים והמרהיבים הצפים על פני מי הלגונה. נמשיך לשמורת 

ה נופים מרהיבים של הרים, אצבעות קרח הגולשות סקאפטאפל שהיא שמורת טבע יפהפייה המציע
עד למרחק של קילומטרים ספורים מהים. לאחר הביקור באחד הקרחונים באזור ניסע ללינה באזור 

     Kirkjubæjarklaustur)) העיירה קירקיובאיארקלאוסטור

  

   (Lakagígar)שמורת הר הגעש לאקגיגאר  9יום 

המכתשים של לאקי הם תוצאה מופלאה של הרס וחורבן עצומים  Lakiנקדיש את היום לאזור לאקי 
חודשים. האסון היה בקנה  8 -התפרצות וולקנית שנמשכה כ – 1783שהתרחשו באיסלנד בשנת 

מידה עולמי ותוצאותיו היו הרג רבבות אנשים, בעלי חיים והרס רכוש רב. ההר ,שפסגתו בגובה של 
מטר מספק תצפיות מרהיבות על הסביבה הגעשית שמסביבו. נטייל בין הלועות ונתרשם  818

 ממראות הטבע .לקראת הערב נשוב למלוננו באזור קירקיובאיארקלאוסטור. 

  

 "ארץ הצבעים"  –שמורת לנדמנלאוגר  10יום 

וניים הנחשבת לאחת היפות באיסלנד ושיאה בשמורת ההרים הצבע Fjallabakנסיעה בדרך עפר 
; עמק שנוצר ע"י זרימת (Eldgjá). נעבור דרך בקע אלדג'ה ((Landmannalaugarשל לנדמנלאוגר 

ונחשב לתופעה טבעית ייחודית ומרשימה (הקניון הוולקני הגדול בעולם) .נמשיך  934לבה בשנת 
בדרך עפר קשה אך מרתקת אל מרכז האי לכיוון שמורת לנדמנלאוגר שפירוש שמה באיסלנדית 

סלע וולקני  -"בריכות העם". האזור מרתק ועשיר בניגודים: רכסי הרים עשויים מריאוליט  הוא
מחורצים בפסים שחורים של אפר וולקני, פסגות ססגוניות בצבעים אדום, ירוק  ,הדומה לגרניט
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,כתום וצהוב, שדות לבה רחבי ידיים וסילוני קיטור הפורצים מסדקים בקרקע ומפה קיבלה השמורה 
נוי "ארץ הצבעים." בשמורה עצמה נצא לסיור רגלי ונצפה בנופים הגעשיים שעולים מהם את הכי

אדי קיטור קדמוני, נעצור לטבילה במעיינות החמים הנובעים ישירות מבטן האדמה. המסלול עובר 
דרך מגוון רחב של קניונים, עמקים ורכסי לבה שחורה כאשר מישורי הלבה מוקפים בהרים צבעוניים 

  (.Hella)שובה לב .לקראת ערב נגיע למלוננו באזור העיירה הלה מראה  –

  

 קניונים וקרחונים בעמק תורסמורק      11יום 

סקוגרפוס וסליילאלפוס. משם נמשיך לעמק תורסמורק  -הבקר נתחיל בשני מפלים גועשים 
בת לאחת ,המכונה "היער של תור", על שמו של תור אל הרעם במיתולוגיה הנורדית. השמורה נחש

הפנינים של דרום איסלנד בה נפגשים נקרות וקניונים, נחלי מים ומצוקי טוף תחת פסגות הרים 
וקרחונים מרשימים בהרמוניה של טבע .עמק תורסמורק מוקף הרים וקרחונים, ובהם גם הר הגעש 

Eyjafjallajökull  בערב נגיע ללינה בריקיאוויק.2010שהתפרץ בעוצמה רבה בשנת  . 
 

 והטיסה חזרהריקיאוויק  12 יום

התעופה  בבוקר נחזיר את הג'יפים. זמן חופשי לשוטט בעיר ריקיאוויק. לפני הצהרים העברה לשדה  
 לטיסה ישירה לישראל. 

  

  

  
  

  

 


